ALLES WORDT GEMAKKELIJKER

WELKOM BIJ E-BIZHUB

Met e-bizhub kunt u voortaan bergen papierwerk vermijden.
Wij introduceren vier eenvoudige manieren om uw administratieve lasten te verlichten.
Hoe? Schakel voor uw Konica Minolta-systemen over op online beheer: een snel en
voordelig alternatief.
Registreer u nu eenvoudig op http://www.konicaminolta.nl/ebizhub.
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1. Vertrouw erop dat anderen voor u werken
Niet dat we het u toewensen, maar als u toch eens dringend hulp
nodig heeft, dan kunt u 24/7 een servicebezoek aanvragen. Uw
voordeel: onze onderhoudstechnici kunnen uw probleem snel en
direct aanpakken.

2. Maak routinetaken eenvoudiger
Routinetaken zijn saai - dat staat buiten kijf. Maar nu kunt u het
zich gemakkelijker maken: zonder moeite, zonder papier en met
e-bizhub. Hoe? Dankzij een vrijwel volledige automatische invoer
van uw meterstanden.

3. Bestel foutloos
Heeft u ooit eens iets verkeerd besteld? Dan weet u ongetwijfeld
hoe duur en tijdrovend zo’n fout kan zijn. Bestelt u via e-bizhub uw
verbruiksartikelen, dan weet u dat u dat via de juiste weg doet.
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4. Verwacht de beste service
Onze onderhoudstechnici werken snel en zonder u te storen. Dat
gaat het best als ze volledig geïnformeerd zijn en bijvoorbeeld
weten dat een systeem is verplaatst.

BESPAAR TIJD, GELD
EN MOEITE
Efficiënt werken betekent de output optimaliseren. Met e-bizhub gaat dat heel eenvoudig omdat u
veel online kunt doen.
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Hoe werkt aanmelden bij e-bizhub?
Servicebezoek aanvragen

Meterstanden doorgeven

Verbruiksartikelen bestellen

Systeemlocatie bijwerken

Aanmelden bij e-bizhub is heel eenvoudig! U kunt dit zelf doen
door de knop “Aanmelden” te gebruiken op het e-bizhub portaal: www.konicaminolta.nl/ebizhub
Wat heeft u nodig?
- uw klantnummer (deze kunt u vinden op uw factuur)
- het equipmentnummer van een systeem dat u beheert
(deze kunt u vinden op uw factuur)
- uw persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer en
e-mailadres)
Eerste registratie
U registreert zich als de persoon die verantwoordelijk is voor
een afzonderlijk systeem (het systeem waarvan uw het
equipmentnummer gebruikt).
U kunt later, als u bent ingelogd, meer systemen toevoegen
aan uw account.
Let op! Er kan 1 account per equipmentnummer worden
aangemaakt.

Uw klantnummer en het equipmentnummer, die u nodig heeft om
aan te melden bij e-bizhub, kunt u vinden op uw factuur. Let op! Het
equipmentnummer is niet hetzelfde als het serienummer.

Was deze informatie te beknopt?
Meer informatie vindt u op:
http://www.konicaminolta.nl/ebizhub
of via de afdeling Billing Management:
Telefoon: 020 - 658 4380
E-mail:
billingmanagement@konicaminolta.nl

